
 

 فراخوان انتخاب مدیران امور آب و فاضالب شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان 

استان   فاضالب  و  آب  برابر   درشرکت  های  فرصت  ایجاد  و  گزینی  شایسته  راهبرد  همه    راستای  برای  خدمتگزاری 

از همکاران محترم  ،  با لحاظ مجموعه اسناد باالدستی و رعایت مواد قانونی  شرایط عمومی و تخصصی  واجد    همکاران 

همکاری    دعوت به   «   تعدادی از شهرهای تابعه استان  آب و فاضالب    مدیرامور  » برای سمت  شرایط  واجد  

 نماید.    می 

                                     

نسبت به تکمیل فرم مشخصات و    www.abfasb.irشرکت به آدرس   سایتاز طریق می توانند محترم متقاضیان 

اقدام    (ن ماهآبا 22)  22/08/1399مورخ   شنبهنجپتا پایان وقت اداری روز  ارسال مدارک و مستندات مورد نیاز

 . فرمایند 

                                                                                                                                   

و سرباز  سراوان، دلگان، دشتیاریچابهار،  شهرهای مورد نظر عبارتند از :   

 سرباز  ، دشتیاریدلگان ،  انشعاب هزار  20با کمتر از  یشهرستان ها

        سایر شهرها هزار انشعاب  50تا  20بین یشهرستان ها

 

 اهم وظایف و مسئولیتهای مدیر امور آب و فاضالب شهرستان : 

توجه به اصل صیانت و سالمت اداری و رعایت حقوق ارباب رجوع و مشترکین و برنامه ریزی جهت ارتقاء آن    -  

آشنایی با چشم انداز، ماموریت، اهداف و استراتژی های شرکت و بخشنامه ها و دستورالعمل ها و    -

 آیین نامه های موجود در حوزه شغل مورد تصدی  

ط توسعه و بهره برداری از تاسیسات و  شبکه های آب و فاضالب و  رعایت استانداردها و ضواب -

 برنامه ریزی جهت تعمیرات و نگهداری ادواری تاسیسات 

نظارت و کنترل بر چگونگی ارائه خدمات به مشترکین   -  

ارتقاء کمی و کیفی خدمات مشترکین آب و فاضالب حوزه تحت پوشش و تدوین برنامه های مربوطه  -  

      بودجه عملیاتی ساالنه و هزینه تمام شده خدمات و ارائه آن به ستاد مرکزی تدوین  -
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درآمدهای بخش جاری و سرمایه ای، وصول مطالبات شرکت، انجام روش های  تحقق برنامه ریزی و نظارت بر  -

بر اساس بودجه مصوب شرکت بهینه برای حفظ تعادل بین هزینه ها و درآمد   

   طبق با ضوابط و مقررات جاری شرکت و در چارچوب بودجه مصوب ابالغ شده انجام عملیات مالی من -

الش در جهت رفع نقاط ضعف  اعمال نظارت موثر بر عملکرد پرسنل، واحدهای زیر مجموعه و ادارات شهرها، ت -

در کارکنان   ایجاد انگیزه همچنین  و و انتقال دانش و تجربه شغلی به آنها    عملکردی   

پاسخگویی در قبال تصمیمات و عملکرد خود و کارکنان تحت سرپرستی   -  

 -   تدوین و ارائه منظم و به موقع گزارشات الزم به مسئولین محلی و ستادی  

فراهم نمودن تمهیدات الزم جهت استفاده بهینه از ظرفیت های بخش خصوصی در انجام فعالیتها   -

   

   تخاذ تصمیم در خصوص رفع نواقص احتمالی تحلیل نقاط ضعف و قوت برنامه ها و ا -

      انجام کلیه امور و وظایف محوله ابالغی   -

:   عبارتند از اختصاصیعمومی و رایط اهم ش  

ات مرتبط ربرخورداری از صالحیتهای عمومی انتصاب مدیران براساس قوانین و مقر  - 1  

 و انگیزه خدمتی باال ویژگی های شخصیتی، توانمندی های فردی و اخالق حرفه ای  -2 

 مدیریت و پیگیری مجموعه فعالیت ها و برنامه های شرکت در شهرستان فوق   ، توانایی رهبری  -3

 نگرش راهبردی، تحلیلی و برنامه ای   -4

 و همکاری گروهی  با سایر دستگاههای اجرایی مهارت تعامل    -5

 تجربه، تخصص و دانش فنی مدیریت آب و فاضالب     -6

 توانایی های عمومی مدیریت از جمله برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، تصمیم گیری، نظارت و کنترل     -7

   شرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان رسمی و پیمانی یا کارمند و  مدت معین  –دائم   کاری دادردارای قرا- 8

خارج  سابقه کاری  ) مدت خدمت وظیفه عمومی و  آب و فاضالب  صنعت در  بشرح ذیل  سابقه کار حداقل دارای   -9

   ازصنعت در سابقه کار لحاظ نمیگردد(

هزار انشعاب  بیستشهرهای تا  برای سال  5 بمدت               

هزار انشعاب   50تا  02شهرهای بین  برایسال سابقه خدمت  8 بمدت         



   تحصیلی منظور شده در شرایط احراز پست سازمانی  مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر در رشته های -10

با مدرک تحصیلی فوق دیپلم منصوب شده اند در صورت داشتن مابقی شرایط   97تبصره : افرادی که قبل از سال    

در همان   و رضایت مافوق می توانند درصد امتیاز ارزیابی عملکرد دو سال متوالی آخر خدمت 90احراز وکسب بیش از  

            سطح مدیریتی متقاضی گردند.   

رصد امتیاز ارزیابی عملکرد دو سال متوالی آخر خدمت د  85کسب حداقل  -11  

سال می باشد  50و  حداکثر  26حداقل سن  – 12  

توانمندی های فردی و اخالق حرفه ای ،مهارت مذاکره وهمکاری و کارگروهی  از جمله ویژگی های شخصیتی–  13  

توانایی عمومی مدیریت ،شناخت کامل از صنعت و شرکت و همچنین شهرستان مورد نظر  –  14  

 توجه :

 پذیر است.  تکمیل فرم درخواست و ارسال مدارک صرفاً از طریق سایت امکان  -

ارزیابی شایستگی های متقاضیان توسط اعضای کارگروه بررسی شایستگی ها بر اساس معیارها و امتیازدهی    -
 متقاضیان انجام خواهد گرفت.  

، درخواست خواهد شد بدواً برنامه پیشنهادی خود را تنظیم و   میشودبرای جلسه مصاحبه دعوت  ی کهبرگزیدگان از  -
 ارائه نمایند.  

اولویت انتخاب با متقاضیان بومی شاغل در شهرستان می باشد.  یدر شرایط امتیازات مساو   - -  

  انتقالی  سال هیچگونه درخواست 3مدیر امور در شهرستان محل خدمت الزامی بوده و حداقل تا  دائمحضور    - -

نخواهد بود. بررسی قابل   

 حقوق و مزایا مطابق با قانون کار و طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل پرداخت می گردد.   -

گونه تعهدی را برای شرکت آب و  ثبت درخواست و طی فرایند ارزیابی متقاضیان تا حصول نتیجه نهایی هیچ  -
 ایجاد نخواهد کرد.   سیستان و بلوچستانفاضالب استان 

 :مدارک مورد نیاز

، حکم   JPGعکس با فرمت  –کپی شناسنامه ، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت ، کپی مدرک تحصیلی  -1
 زینی رگکا

 در سایت  مشخصات متقاضی  تکمیل فرم  -2

   1بند  مشخصات و آپلود مدارک و مستندات مربوط به فرم  -3

 درخواست کتبی جهت احراز پست به مدیرعامل شرکت  -4

. سایر مدارک موردنیاز در صورت نیاز متناسب با اطالعات تکمیل شده در مراحل آتی اخذ خواهد شد  


